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z "d^5ho zasadnutia obecného zastupiteľstva,

konaného dňa 16.01.2015 na Obecnom úrade v Pohorelej.
Prítomní: starostka ohcc. - Ing. Jana Tkáčiková

ďwL°Í;M8ro.KTma zibríková' In§- Alma Pravotiaková, Peter Frajt, Ján
TSUÍe)LÍg.Marek syč'
phD" BcMaroš'siínan'
^S.*"*
Róbert~ŤluČákrPeteruP;etkT
á.
~
**~'

hlavná kontrolórkfi - Bc. Mária Pohančaníková - ospravedhiená
zarjisovateľka - Anna Syčová
Neprítomní:
1. Otvorenie

Zasadnutie otvorila a viedla Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce.

Privítala prítomných a oboznámila ich s návrhom programu:
1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov, schválenie programu OZ
3. Sľub poslankyne

4. Voľba prísediacich Okresného súdu Breznc

5. Ziadosti o prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá
^

). Ziadosti občanov o sociálnu výpomoc

7. Voľba členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve
8. Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2015
9. Ziadosť SZPB o poskytnutie priestorov
10. Informácie starostky obce
11. Diskusia
12. Uznesenie
13. Záver

Starostka navrhla do programu ešte začleniť body:
"Poverenie poslanca výkonom íúnkcie sobášiaceho"

^Voľba
zastupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej Škole s materskou školou
Pohorelá.'

2' YO ainSrhoveJ komisie a °.^rovateľov zápisnice, schválenie programu OZ

^zgsS°TS)vú komisiu v zložení: Ing:^aprawtií"OV^BTM^ŠVsTman,
a overovateľov zápisnice: Peter Frajt, Ján Šulej

OZ schválilo návrh programu s úpravou.
Hlasovanie:

Za:9

Proti: O

Zdržal sa: O

3. ZIoženie sľubu poslankyne obecného zastupiteľstva

.Llg.iÍTJkaSkoylprečítala
zákonom PredPísany sľub,a vyzvala Ľubomíru Lysinovú
' potvrdila svojím podpisom.
rf

Poverenie poslanca výkonom funkcie sobášiaceho.

Starostkanavrhlaposlancap. Jána Šuleja. Poslancijej návrh schválili.
Hlasovanie:
Za:8

Proti: O

Zdržal sa: 1
*

Obec^ezastupiteľstvo v Pohorelej zvolilo týchto zástupcov zriaďovateľa do Radv šk
pn Základnej škole s materskou školou Pohorelá: ^ ~' ~"

Jan Sulej,Peter Frajt, Ing. Marek Syč, PhD, Mgr. Katarína Zibríková.
Za:9 Proti:0 Zdržalsa.-O
4. Voľba prísediacich Okresného súdu Brezno

Starostka^vyzvalaposlancov, aby navrhli niekoho zo svojich radov.

OZ schválilo prísediacich Okresného súdu: p. Jána'SulejaaÍngľAimu Pravotiakovú.
Hlasovanie:

Za:8
Za:8

Proti: O
Proti: O

Zdržal sa: 1
Zdržal sa: 1

5. Ziadosti o prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Pohorelá

starostkauviedja',že sa zúčastnila obhliadky oboch nehnuteľností spolu s predsedom komisie

?rcxvlrwporíadok'. stavebné yeci, územné plánovanie a životné prostredie Ing. Marekom"
i, ťtiL>., ktorý tiež vyjadril súhlasné stanovisko k prevodom.

OZ schyálilo trojpätinovou väčšinou poslancov zámer prevodu maietku obce - uredai.

vlastmckeho podielu
1/1 pozemkov KN-C:

a) parcelné číslo 163 v k. ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané
a nádvoria, o výmere 102 m2

b) parc. číslo 164 v k.ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané
a nádvoria, o výmere 27 m2,

zdoyodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.

^ Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov do výlučného vTastníctva D. x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- MMiATc'/od;palusová'ČSA 24^3'_972 _51 Handlová, nar: 12.ľLT981;trvaÍe''bytom:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5, 972 51 Handlová za cenu 3 EUR/m2, t.j. spolu: 387 eur.

Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.

Dovodomosobitného zreteľaJe skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré tvoria priľahlú plochu
1 zastavaneho stavbou, ktoiyje vo vlastaíctve kupujúceho, ktoré svojím

um!estaením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou. Tento pozemokjeobcou
nevyužívany aje pre obce prebytočným majetkom.
Hlasovanie:

Za:9

Proti: O

Zdržal sa: O

OZ schválilo trojpätinovou väčšinou poslancov zámer prevodu majetku obce - predai
vlastníckeho

podielu 1/1 pozemkov KN-E:

a) parc. číslo 6490 v k. ú. Pohorelá, zapísaný na LV č. 654, druh pozemku: zastavané

plochy a nádvoria, o výmere 18 m z dôvodu hodného osobitného zreteÍ'a v súiade s § 9 a ods.

8"písm'.e)zakona SNR č-.138/1994zb- ° maietku obcí v znení neskoršíchpredpLw do"

yylučnehovlastníctvap. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jozefa Poláka, rod. Polák, Kpt. Nálepku246;97669'PohorelZnar.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10.7.1953,
trvale bytorn: Kpt.Nálepku
246, 976 69 Pohorelá
za cenu ^,^^.
3 eurá/mÍTtTspoÍu;
eur.
---,
"j.

Popladíy spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.

Dôvodom"osob!tného,zreteľaje skutočnosť' žeide o pozemky, ktoré tvoria priľahlú plochu
LP.OZ!nlkLzastavaného stavbou' ktory.Jevo vlastníctve kupujúceho, ktoré svojTm'"

unuestnením avyužitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou. Tento pozemokie obcou
nevyužívany aje pre obce prebytočným majetkom.
Hlasovanie:

Za:9

Proti: O

Zdržal sa; O

6. Ziadostí občanov o sociálnu výpomoc
OZ neschválilo žiadosť:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Daniela
Kováča, nar. 3. 2. 1980, bytom: Za Hronom 830, Pohorelá o sociálnu

výpomoc vo vyske 200 eur, splatnú v pravidelných mesačných splátkach vo výške 20 eur so
splatnosťou k 18. dňu v mesiaci počnúc od 19. 1. 2015;
hlasovanie:

Za:0 Proti:9 Zdržal sa: O
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ani žiadosť Radúza
Pokoša, nar. 12. 3 1983, bytom: Za Hronom 835, Pohorelá o sociálnu
výpomoc vo výške 300 eur, splatnú v pravidelných mesačných splátkach vo výške 20 eur so

splatnosťou k 18. dňu v mesiaci počnúc od 19. 1. 2015,
hlasovanie:

za: O Proti: 9 Zdržal sa: O
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ani žiadosť Aladára
Harvana, nar. 22. 1 1953, Za Hronom 829, 976 69 Pohorelá o sociáhm
vypomoc vo výške 250 EUR so splatnosťoujednorázovo do 31.03.2014.
Hlasovanie:

za: 3 Proti: 5 Zdržal sa: 1

7. Voľba členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve
Obecné zastupiteľstvo v Pohorelej zvolilo:

1. ôlenov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie fĽmkcionárov obce:
Peter Frajt, Ing. Aima Pravotiaková

2. členov komisie pre financie, obchod, podnikanie a cestovný ruch:

Ing. Štefan Kráľ, Mária Hazáková, Ján Pompura, Ján Haluška, Ľuboslava Riapošová

3. členovkomisie pre sociálne veci, zdravotnícťvo a marginalizované skupiny
Mgr. Ľubomíra Janošková, Mgr. Anna Haľaková, Anna Prčová

4. členov komisie pre verejný poriadok, stavebné vec, územné plánovanie a životné
prostredie:

Ing. Martin Lakanda, Ing. Ján Kuklica, Mgr. Ján Vojtko - Kubanda
5. členov komisie pre školstvo, šport a kultúru:

Peter Pletka, JozefMaťúš st., Anna Lakandová, PaedDr. Lukáš Janoška, Mgr.
Katarína Zibríková, Michal Tlučák, Jaroslav Haľak, Ján Kopráš st., Mgr. Slavomír
Marko, Ján Pompura, Ján Šulej
Hlasovanie:

za: 8 Proti: O Zdržal sa: 1

8. PIán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok
OZ schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2015.
Hlasovanie:

Za: 9 Proti: O Zdržal sa: O

9.

Žiadosť SZPB o poskytnutie priestorov

oz_schválilo.poskytovallíepriestorov základneJ organizácii protifašistických
ä, tzv. byt školníka v MS na Sihle podľa potreby a ]

za: 9 Proti: O Zdržal sa: O

10. Informácie starostky obce

Starostka obce informovala poslancov OZ o týchto skutočnostiach v obci:

hasicská zbrojmca, COV, kanalizácia, objekt na Sihle - niektoré projekty boli
pozastavené, ale po doplnení dokladov boli znovu obnovené

pnpravené vypracované stavebné projekty

- orezanie lip na zaciatku ulice Jesenského - pri odbočke na poľnohospodárske dmžstvo

- bola^odoslaná^eklamácia na vyčnievajúce poklopy na kanalizačných šachtách, Íebo
pluhovanie ulice Kpt. Nálepku bolo problematicke "''" """""'"'

zladosť Plweckéhoklubu FliPPer zo Závadky nad Hronom o fínančnú výpomoc

- ziadosť L FK Horehron o fínančnú výpomoc v čiastke 2.000,- eur
- žiadosť TJ Mladosť o fínančnú výpomoc v čiastke 1.500,-

- záyjem dorastu a rodičov o členstvo v 5. futbal. lige
cyklotrasa Muráň - Baúch

výruby stromov

pasportizácia dopravného značenia - potreba začať prieskum

- obecná zabíjačka

grafíkon vlakov - ríešenie na zasadnutí Mikroregiónu

- polievanie klziska

- dobrovoľní hasiči

- verejné osvetlenie cez víkendy
- zápis do kroniky pred schválením
- plán komunitných služieb

yýtlky na ul. Clementisovej

oslobodenie obce 23.01.2015 o 13,00 hod. - pozvánka od SZPB

- žiadosť na UPSVR o fínančný príspevok podľa zák. 5/2004, par. 50j
zápis do registra sociálnych služieb

11. Diskusia
Problém túlavých psov - Mgr. Zibríková.

Obec má pnjaté VZN o chove psov, kde sú uvedené aj postihy.

p:pletkaa Bc-siman vypracovali návrh kalendára podujatÍ, čo dali do pozomosti aj ostataýr
i, aby ho dotvorili Jednalo by sa o akcie napr.""D"eň obce", ap.

Ing. Tlučák - návrh prepojiť osobné kontakty poslancov.
Pluhovanie obce - zhodnotenie situácie.

Matrika - bude uskutočnené výberové konanie.

12. Uzuesenie

Uznesenie prečítala Ing. Anna Pravotiaková.
13. Záver

Na záver starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

V Pohorelej, dňa 16.01.2015
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Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce

podpis

ŕ^/

Zapísala: Anna Syčová

pôd^is

Overovatelia zápisnice:

Peter Frajt

Ján Šulej

^AÍ

